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ها نشان داد آموزش مهارت مطالعه ( )SQ4Rموجب افزایش خودکارآمدی تحصیلی )(P<0/001
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مشهورترین مهارت های یادگیری و مطالعه ،روش

مقدمه
دانش آموزان در تمام مقاطع و رشته هرای تحصریلی

 SQ4Rاست .روش  SQ4Rشامل مهارتهای پیش

ممکن است که نتوانند در چالش های مدرسه موفق عمرل

خوانیSurvey

کردن،Question

کنند ،که دلیل آن را می تروان نره در فقردان توانمنردی،

خواندن ،Readتفکر ، Reflectاز حفظ گفتنRecite

،

سوال

بلکه در فقدان کاربست مهارت یادگیری و مطالعه جستجو

و مرورReview

کرد (جوردن ،پارکر ،لی و اونویگباز  .)4374تجربه نشان

مطالعات بسیاری نشان داده است که راهبردهای یادگیری

داده است که بسیاری از دانش آموزان سراعت هرا مطالعره

از جمله روش SQ4Rبر ارتقای درک متون(مهدی حبیب

می کنند ،اما نتیجه ای که می گیرند رضایت بخش نیست

و حمید عباس  ،4378بشر و گوربوز )4371؛ افزایش

و درصد آموخته ها پایین است.این افراد به علت بی خبری

میزان یادگیری(مورهد ،رودیز و دلوزیر )4374؛ موفقیت

از روش های درست یادگیری و مطالعه ،کوشش زیرادی را

تحصیلی(اورکیلو و بلوستون 4379؛ گوان

)4379؛

برای یادگیری انجام می دهند و وقرت و انرر ی زیرادی را

افزایش خودپنداره (کرد و کانسل  )4338و افزایش

تلف می کنند؛ ولی به نتیجه مطلوب دست نمری یابنرد در

انگیزش یادگیری(یاکوپوگلی

 )4374اثربخشی مثبت

صورتی که آنان مری توانسرتند برا اسرتفاده از راهبردهرای

داشته است .همچنین بررسی ها نشان داده است که اگر

صحیح یادگیری و مطالعه ،مطالب را بهتر و راحت تر یراد

روش  SQ4Rبه صورت نقشه مفهومی و تصویری در

بگیرنررد و در امتحانررات موفررق باشررند (وفرروری .)7939

پایان کالس برای دانش آموزان ارائه شود

اثربخشی

استفاده از مهارت های مطالعه به نوبه خود تأثیر زیادی در

بیشتری خواهد داشت (دجودین و امیر .)4378

بسیاری از جنبه های یرادگیری و آمروزش روزمرره دارد و

از آنجایی که رابطه مهارتهای مطالعه با عملکرد تحصیلی

یکی از چارچوب های اصرلی بررای فهرم یرادگیری دانرش

در مطالعات بسیاری تأیید شده است ،امّا به نظر می رسد

آموزان است (کامروهمکاران .)4379

که این رابطه فراتر از حوزه عملکرد تحصیلی گسترش

ا ز این رو یکی از موثرترین عوامل تأثیرگذار بر موفقیت

یافته و سازه هایی شناختی چون خودکارآمدی تحصیلی

تحصیلی به عنوان مهارتهای مطالعه شناخته شده و عامل

را نیز تحت تأثیر قرار دهد .مفهوم خودکارآمدی به

کلیدی مهمی در ورود به دانشگاه و تداوم تحصیالت

باورهای افراد درباره قابلیتها و توانایی هایشان برای

دانشگاهی است (اردمار کوک 4373؛ و یو  .) 4377وا ه

سازماندهی و انجام عملی خاص گفته می شود (بندورا

مهارت های مطالعه به استفاده از دانش شناخت،

7331؛ به نقل از گورتین ،سند و بجیرکست .)4373

فراشناخت ،اثرگذاری ،انگیزش و رفتار برای یادگیری،

مهارتهای مطالعه ،به عنوان یک رویکرد آموزشی ،می تواند

یادآوری و نشان دادن دانش در امر یادگیری در تحصیل

مهارتهای یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان را تقویت و

برای فراگیران اشاره دارد (اینتویستل و مک کان 4332؛

توسعه دهد ،عادات مطالعه دانش آموزان را بهبود بخشد،

وینستین ،اسی و جانگ  .)4377مهارت مطالعه به عنوان

موجب تقویت باورهای خودکارآمدی تحصیلی و ایجاد

استراتژی های مدیریت زمان ،تجزیه و تحلیل تکلیف،

یادگیری در دانش آموزان شود (بندورا 7331؛ زیمرمن

تعیین اهداف ،حفظ تمرکز ،پردازش اطالعات به طور

 .)4333به عنوان مثال زمانی که دانش آموزی ،همکالسی

معناداری (به عنوان مثال ،از طریق تعریف ،سازمان دهی و

خود را در حال یادداشت برداری از زمانبندی برنامه

تمرین) ،یادداشت برداری و آماده شدن برای آزمون،

مطالعه خود مشاهده می کند و یا در مورد آن بحث می

 .)4378اگرچه

کند ،شخص نیز با مشاهده چنین رفتاری احساس

مهارتهای مطالعه متنوع و گسترده اند اما یکی از

مشابهی به او دست می دهد که او نیز به مانند همکالسی

تعریف شده است(وینستاین و اسی

است (دجودین و امیر
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انتصارفومنی و همكاران

اش توانایی مدیریت مطالعه اش را دارد و با احساس
کفایت بیشتری با انجام امور تحصیلی خود برخورد می
نماید( برگی وهمکاران .)4378
سازه دیگری که تحت تأثیر مهارتهای مطالعه قرار می
گیرد ،عزّت نفس است که به معنای قضاوت شخص از
ارزشمندی خود است(حسینی دورکا و هوخا

.)4378

تحول و رشد عزّت نفس فرایند پویایی است که ویژگی
های فرد و دیدگاه فردی شخص آن را شکل می دهند و
تحت تأثیرتجربیات فردی و یادگیری است (ساری ،بیلک
و چری  .)4378همچنین دانش آموزانی که مهارت های
یادگیری را بیشتر مورد استفاده قرار می دهند به عنوان
یادگیرندگان مستقل تری عمل کرده و در امر یادگیری به
صورت راهبردی تری عمل می کنند .در نتیجه به
یادگیری خود تسلط بیشتری داشته و از عزّت نفس
بیشتری برخوردار خواهند بود(آبرویتیس

.)4333آگاهی

از مهارت یادگیری( ) SQ4Rبه دلیل تکرار و تمرین و
بازخورد یادگیری ،دانش آموزان قادر به پیش بینی صحیح
عملکرد خود خواهند بود و همین قدرت پیش بینی ،عزت
نفس دانش آموزان را افزایش خواهد داد(ویسکریج
.)4379
مهارت های مطالعه به عنوان ابزار یادگیری به یادگیرنده
کمک می کند تا اطالعات تازه را برای ترکیب با اطالعات
قبال آموخته شده (یادگیری معنا دار) و ذخیره سازی آن
ها در حافظه دراز مدت آماده کند .وقتی که یادگیرنده با
آموزش مهارت های مطالعه در یادگیری کسب توفیق می
کند از این راه رضایت خاطر نصیب او شده (و به طبع آن
عزّت نفس مثبتی) ایجاد می شود(سیف  .)7931با توجه
به مجموع مطالب ذکر شده در باب مفهوم مهارت مطالعه
 SQ4Rو با در نظر گرفتن این که میزان عزّت نفس و
خودکارآمدی تحصیلی یکی از مالکها هایی کارایی نظام
آموزشی است ،لذا هدف این مطالعه بررسی تأثیر آموزش
مهارت های مطالعه  SQ4Rبر میزان عزت نفس و
خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان است.

روش کار
روش پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس
آزمون با گروه گواه بود .جامعه آماری این پژوهش را کلیه
دانش آموزان پسر پایه دوم متوسطه دوم شهر کرمانشاه در
سال تحصیلی  39/31تشکیل میداد .در این پژوهش از
روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای استفاده شد.
ابتداازبین نواحی سهگانه یک ناحیه بهصورت تصادفی
انتخاب و از بین آن ناحیه  ،دو دبیرستان که تعداد دانش
آموزان پایه دوم آنها  432نفر بودند انتخاب و به
پرسشنامههای استاندارد خودکارآمدی تحصیلی میجلی و
همکاران ( )4333و عزتنفس کوپر اسمیت تحت عنوان
پیش آزمون پاسخ دادند پسازآن دانشآموزانی که نمرات
پائین در پرسشنامه ها کسب کرده بودند به تعداد  93نفر
انتخاب وبعد از همطرازکردن به صورت تصادفی در سه
گروه  74نفره (دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه)
جایگزین شدند .گروههای آزمایشی برنامهی آموزش
مهارت مطالعه ( )SQ4Rمطابق جدول شماره  7طی 8
جلسهی  24دقیقهای دریافت کردندوگروه گواه هیچ
آموزشی دریافت نکردند .در پایان دوره و بافاصله زمانی از
هر سه گروه ( 4گروه آزمایشی و  7گروه گواه) پسآزمون
به عمل آمد .و دادهها با نرمافزار آماری SPSS/23
تجزیهوتحلیل شدند.
ابزارها
-7پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تحصیلی میجلی
و همکاران ( :)4333این مقیاس دارای  4گویه است با یک
مقیاس لیکرت پنجدرجهای (کامالً موافق تا کامالً مخالف)
که هر ماده دارای ارزشی بین  7تا  4است .حداقل امتیاز
ممکن  4و حداکثر  44خواهد بود .روایی پرسشنامه
توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأییدشده است.
پایایی آن در پژوهش (سیف )7939 ،با استفاده از روش
آلفای کرونباخ باالی  3/89به دست آمده است.
 -2پرسشنامه عزتنفس کوپر اسمیت :کوپر اسمیت
مقیاس عزتنفس خود را بر اساس تجدیدنظری که بر

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال نهم ،ویژه نامه7931

اثربخشی آموزش مهارت مطالعه...

07

روی مقیاس راجر و دیموند ( )7342انجام داد تهیه کرد.

از میانگین نمره بگیرند دارای عزتنفس باال و افرادی که

این مقیاس دارای  48ماده است که  8ماده آن دروغسنج

کمتر از آن نمره بگیرند دارای عزتنفس پایین خواهند

است .درمجموع  43ماده است .شیوه نمرهگذاری این

بود .روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و

آزمون بهصورت صفر و یک است .حداقل نمرهای که فرد

مشاور ،خوب ارزیابی و تأییدشده است .پایایی این

ممکن است بگیرد صفر و حداکثر  43خواهد بود .میانگین

پرسشنامه توسط لشکری و ساداتی ( )7983با آزمون

نمرات آزمون  44/2است .افرادی که در این آزمون بیشتر

آلفای کرونباخ  3/88بدست آمده است.

جدول  .1محتوای اختصاصی جلسات برنامه آموزشی مهارت مطالعه SQ4R
جلسات

عنوان

جلسه اول

معارفه

محتوی
آشنایی با محقق ،اهداف ،مفاهیم موردبحث در جلسات ،ایجاد انگیزه و برقراری ارتباا
بادانش آموزان

یادگیری و مطالعه و

جلسه دوم

برنامهریزی

برنامهریزی و ارائه برنامه هفتگی

مهارت مطالعه

جلسه سوم

آموزش مهارت مطالعه  SQ4Rتمرین وبکارکیری و تکالیف و تکنیکهای یادگیری فعال با
استفاده از فواس پنجگانه و توزیع جزوه مهارت مربوطه

()SQ4R

جلسه

مرافل مهارت مطالعه

چهارم

()SQ4R

جلسه پنجم

عوامل فیزیولوژی وروانشناختی یادگیری و عوامال ماوثربرآن ،فاف اه و فراموشای،

بیان مرافل پیشخوانی ،سؤال کردن ،خواندن وتفکروانعکاس دادن باذکرمثال
ادامه مرافل از ففظ گفتن و مرور ،تکراروتمرین وتفکروانعکاس دادن باذکرمثال

دنباله مرافل مهارت مطالعه

تکنیکهای یادگیری فعال با استفاده از یادداشتبرداری و خالصهنویسی

()SQ4R
دنباله مرافل مهارت

جلسه ششم

تکرار و تمرین مرافل مهارت ارائهشده در جلسات قبل

مطالعه()SQ4R

جلسه هفتم

مبحث امتحان و تکنیکهای آن و روشهای فدس زدن با اساتفاده از مهاارت مطالعاه

امتحان و ارزشیابی

()SQ4R

جمعبندی و اجرای

جلسه هشتم

مرور کلی مطالب جلسات قبل با استفاده از مهارت مطالعه ()SQ4R

پسآزمون*

*پسآزمون از گروهها پس از  9روزبه عمل آمد.
جدول شماره : 2شاخصهای توصیفی متغیرهای خودکارآمدی وعزت نفس درمرفله پیش آزمون وپس آزمون به تفکیک دوگروه آزمایش وگواه به همراه نتایج
آنالیزکوواریانس
پیش آزمون
متغیر

SQ4R
گروه گواه
گروه آزمایش

عزت نفس

پس آزمون

گروه

گروه آزمایش
خودکارآمدی

مقایسه پس آزمون

SQ4R
گروه گواه

مقدار

مقدار

F

P
0/001

0/50
0/003

اندازه اثر

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

11

1/11

11/35

5/11

1/41

10/24

1/41

11/15

2/54

0/11

0/74

22/10

1/11

21/14

7/13

1/11

0/001

0/15

22/15

2/33

22/14

3/75

0/74

0/12

0/02

اطالعات توصیفی متغیرهای خودکارآمدی وعزت نفس بره

میانگین درپیش آزمون  73/41ودرپرس آزمرون 77/39

تفکیک گروهها درجردول  4نشران مری دهرد کره بررای

می باشد .وبرای متغیرعزت نفس درگروه آزمایش میانگین

متغیرخودکارآمرردی درگررروه آزمررایش میررانگین درپرریش

درپریش آزمرون44/23برره 43/21درپرس آزمرون افررزایش

آزمررون از  77برره 72/49درپررس آزمونرروبرای گررروه گررواه

داشته است  .اما در گروه گواه میانگین پیش آزمون44/39
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که درپس آزمون 44/81به تغییرقابل مالحظه ای نداشته

میانگین های پس آزمون گروه آزمایش باگروه گواه نشران

است.برای بررسی معنری داربرودن تفاوتهرا درگرروه هرای

ازتراثیرآموزش مهارتهرای مطالعره برخودکارآمردی وعرزت

ازمایش نسبت بره گرروه گرواه از آزمرون آنالیزکوواریرانس

نفس دانش آموزان دارد.به عبارتی دیگر برا مقایسره گرروه

استفاده شد.درابتدامفروضه های تحلیل کوواریانس ازجمله

آزمایش  SQ4Rباگروه گرواه در پرس آزمرون نشران مری

:نرمررال بررودن ،همگنرری واریانسررها وهمگنرری ضرررایب

دهد که تاثیر آمروزش مهارتهرا در پرس آزمرون در گرروه

رگرسیون موردبررسی قرار گرفته ومالحظه شرد.که کلیره

آزمایش  SQ4Rمعنرادار بروده ودر سرطح3/337درگرروه

پیش فرضها برقرارمی باشد.درنتیجه آنالیزکوواریانس نشان

گواه که آموزش مهارتها ندیده اند معنادار نمی باشرد.برای

دادکرره پررس ازحررذف اثرررپیش آزمررون ،بررین میررانگین

مقایسه گروهها از آزمون تعقیبی بونفرونی به شرح جردول

خودکارآمدی وعزت نفس دردوگروه موردمطالعه اخرتالف

ذیل استفاده شد.

معنی داری درپس آزمون وجوددارد ( .) p>/337مقایسه
جدول شماره :5نتایج آزمون بونفرونی برای مقایسه زوجی گروهها در متغیر خودکارآمدی وعزتنفس

متغیر

گروه

تفاوت میانگین

خطای استاندارد

مقدارP

آزمایش

1/17

1/01

0/14

گواه

2/77

1/01

0/01

آزمایش

1/10

1/12

0/11

گواه

7/13

1/12

0/003

خودکارآمدی

عزت نفس

همانطور که از جدول  9مشخص است برای

آموزش مهارت مطالعه  SQ4Rبر عزت نفس و

متغیرخودکارآمدی گروه آزمایش در سطح معنیداری

خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان انجام گرفت .نتایج

3/32میانگین باالتری نسبت به گروه گواه داشتهاست؛

پژوهش نشان داد که این برنامه توانسته است به عنوان

درنتیجه روش مطالعه  SQ4Rبر خودکارآمدی تحصیلی

مداخله ای مؤثر باعث افزایش عزّت نفس در میان دانش

تأثیر داشتهاست.وبرای متغیرعزت نفس دو در سطح

آموزان شود .یافته های پژوهش با نتایج (حسینی دورکا و

معنیداری  3/337میانگین باالتری نسبت به گروه گواه

هوخا  ،4378ساری ،بیلک و چری

 ،4378آبرویتیس

داشتهاست؛ درنتیجه روش مطالعه  SQ4Rبر عزتنفس

 ، 4333ویسکریج  ،4379خانجانی  7939و شفیعان و

تأثیر داشته است.

همکاران  ) 7934همسو بود .در تبیین این یافته می توان

بحث

به سه دلیل اشاره کرد :اول اینکه رعایت مراحل دانش

در حال حاضر فقدان آگاهی دانش آموزان از روشها

آموزان را از سازمان بندی مطالب فصلی که می خوانند

مطالعه یکی از مشکالت عمده و اساسی در نظام آموزش و

بیشتر آگاه می سازد .دوم اینکه رعایت مراحل یادگیرنده

پرورش محسوب می شود .با توجه به نتایج حاصل از

را وا می دارد تا ،به جای یادگیری همه اطالعات در یک

پژوهشهای مختلف و این واقعیت که عدم کاربست صحیح

نشست ،آنها را به صورت بخش بخش یاد بگیرد .سوم

مهارتهای مطالعه در کاهش خودکارآمدی و عزّت نفس

اینکه طرح سئوالهایی درباره مطالبی که خوانده می شود و

نقشی مهم خواهد داشت به همان سان اجرای برنامه های

جواب دادن به آنها دانش آموزان را وا می دارد که

مداخالتی نظیر آموزش مهارتهای مطالعه می تواند

اطالعات را عمیق تر و گسترده تر پردازش کنند .مجموع

خودکارامدی تحصیلی و عزّت نفس دانش آموزان را ارتقا

این عوامل سبب می شود خزانه تجربیات مثبت دانش

دهد . .در همین راستا پژوهش حاضر با هدف اثربخشی

آموزان فزونی یاید و از آنجا که یکی از منابع عزت نفس
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باال ،وجود تجربیات موفق دانش آموزان در تجارب

از انجا که این مهارت ها جنبه عصب – روانشناختی دارند

تحصیلی است ،استفاده از روش  SQ4Rعزّت نفس دانش

و از طریق تجربه ،آموزش و یادگیری به دست می آیند.

آموزان را افزایش می دهد.نارسایی در به یادسپاری،

عده ای از دانش آموزان به طور خودکار این مهارت ها را

حافظه و تمرکز در دانش آموزان تا حدود زیادی پیش

کم و بیش دارند و آن را به کار می گیرند و لذا پیشرفت

بینی کننده عزّت نفس پایین آنها در مدرسه است چرا که

تحصیلی بهتری نسبت به همساالن خود در مدرسه دارند

مهارت های مربوط به حافظه و فراشناخت ،و بکارگیری

که این خود سبب باال رفتن خودکارامدی تحصیلی آنها و

مراحل مطالعه(بیان مراحل پیش خوانی ،سئوال کردن و

به تبع آن بادگیری هر چه بهتر و بیشتر مطالب می شود.

انعکاس دادن) فرایندهای درونی هستند که فراگیران برای

چنین به نظر می رسد که آموزش روش تمرین و

یادگیری ،کنترل و نظارت در هنگام تکالیف از آن استفاده

بکارگیری تکنیک های یادگیری فعال با استفاده از حواس

دانش

پنجگانه در این پژوهش نیز به دانش آموزان کمک کرده تا

آموزان را به دانشمندان و خوانندگان خوبی تبدیل می

بتوانند این مهارت ها را در هنگام مطالعه به کار گیرند،

کند زیرا درگیر شدن با دانش قبلی ،فرضیه سازی ،ایجاد

انگیزه بیشتری برای یادگیری از خود نشان دهد و لذا با

طرح و نقشه ،ارزیابی یادگیری با روش انعکاس به خود،

به کار بستن مهارت های آموخته شده عملکرد بهتری نیز

تعیین میزان اهمیت نسبی اطالعات ،الگوهای توصیفی،

از خود به نمایش بگذارند.فراگیری روشهای مطالعه در

نتیجه گیری که از ویژگیهای روش مطالعه

دانش آموزان سبب می شود که دانش آموزان در مواقع

 SQ4Rاست فراگیران را در جریان یادگیری مستقل تر

ضروری راهبردهای مطالعه خود را تغییر دهند .آنان برای

کرده و عزّت نفس و خودکارآمدی تحصیلی شان را تقویت

رسیدن به هدف خود یک راهبرد را بکار می گیرند و بر

می کند (دجودین و امیر .)4378عزّت نفس زمانی باال

راهبرد خود نظارت دارند و دایماً برای ایجاد یادگیری

است که دانشآموزان عقیده داشته باشند متناسب با

معنی دار ،یک اتصال منطقی بین یادگیری جدیدی با

تکلیف تالش میکنند؛ بنابراین چون در آموزش مهارت

یادگیریهای قدیم خود ایجاد می کنند(میرحسینی،

مطالعه ( )SQ4Rیکی از موضوعاتی که باید دانش آموزان

غالمعلی لواسانی و حجازی  .)4378همین امر سبب

در ضمن مطالعه به آن توجه کنند ،داشتن مهارتهای

تقویت خودکارآمدی تحصیلی در آنان می گردد .به بیان

برنامهریزی ،اجرا و ارزشیابی است که در ضمن یادگیری و

دیگر ،از یک سو آشنا نمودن دانش آموزان با مهارت

مطالعه باید به آن توجه کنند لذا برخورداری از

مطالعه  SQ4Rو استفاده از راهبردهای یادگیری مؤثر،

مهارتهای مطالعه ،تالش اصولی و منطقی و متناسب را

همچون :از حفظ گفتن ،مرور ،سئوال کردن ،انعکاس دادن

دردانش آموزان موجب شده و بهتبع آن خودکارآمدی

با ذکر مثال ،تمرکز حواس ،تقویت حافظه ،روش های

تحصیلی دانشآموز برای حل مسائل و تکالیف افزایش

صحیح مطالعه ،یادداشت برداری ،خالصه نویسی،

پیدا میکند.همچنین این برنامه توانسته است به عنوان

تندخوانی و نیز راه های کنترل و پیشگیری از اضطراب

مداخله ای مؤثر باعث افزایش خودکارامدی در میان دانش

امتحان ،موفقیت تحصیلی آنها را در پی خواهد داشت و از

آموزان شود .این نتیجه با یافته های (برگی ،پاریال ،الروچ

سوی دیگر کسب موفقیت در تحصیل نیز به عنوان تجربه

و دیکون  ،4378ملکشاهی و همکاران  ،7939کاکو و

ای مثبت ،باورهای خودکارآمدی و متعاقب آن عزت نفس

دامنت  ) 4371همسو بود .در تبیین و تشریح نتیجه

دانش آموزان را تحت نفوذ خود قرار می دهد .انجام این

مذکور می توان گفت که دانش آموزان برای تسلط بر

پژوهش با محدودیت هایی از جمله تمرکز بر روی

مطالب درس باید مجموعه ای از مهارت ها را کسب کنند.

نوجوانان پسر پایه دوم متوسطه که تعمیم یافته ها را به

می کنند.مهارتهای مطالعه به روش SQ4R

تعمیم و
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جنس و به بقیه گروه های سنی با محدودیت همراه می
 از محدودیت های دیگر پژوهش می توان به مکان.کند
اجرا و گستره اجرای پژوهش به شهر کرمانشاه و مدارس
 پژوهشی در،از این رو پیشنهاد می شود. دولتی نام برد
 چه،دانش آموزان گروه های سنی مختلف چه مقاطع باال
مقاطع پایین و در شهرهای متفاوت مورد بررسی قرار
 به علت زمان اندک و کمبود امکانات در ارتباط با.گیرد
اجرای پژوهش عدم وجود پیگیری امکان پذیر نبود و
پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی مرحله پیگیری نیز
.مدنظر قرار گیرد

نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان دادکه آموزش مهارتهای
مطالعه برعزت نفس وخودکارآمدی دانش آموزان
 به برنامه،لذا با توجه به یافته های این پژوهش.تاثیردارد
ریزان و سیاستگذاران آموزش و پرورش پیشنهاد می شود
ترتیبی اتخاذ نمایند که آموزش مهارت های مطالعه به
فراخور درک و رشد ذهنی دانش آموزان از همان سال
.های ابتدایی تحصیل آغاز گردد
در نهایت ازهمکاری صمیمانه ی کلیه عوامل دبیرستان ها
و دانش آموزان که در انجام این مطالعه پژوهشگران را
.همراهی کردند تشکر و تقدیرمی شود
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Abstract: Personality traits of individuals are influential in many factors.The

purpose of this study was to determine the effectiveness of studying study skill
(SQ4R) on self-esteem and academic self-efficacy among students.The research
method was pre-test and post-test with control group and the statistical
population of all second grade secondary school students in Kermanshah in
academic year 2017/2018. A multi-stage random sampling method was used to
select three randomly selected districts of Kermanshah and choose between two
upper secondary schools and Copper Smith self-esteem questionnaires and Mijli
self-efficacy was conducted on all 294 students pre-test. After completing the
questionnaires, students who had a low score in self-esteem and self-efficacy. A
total of 03 individuals were selected and randomly assigned into three groups of
15 (experimental and 1, 2 and 1 control groups). Study Skill Training Program
(SQ4R) provided to students in experimental groups for 8 consecutive 45-minute
sessions and the control group did not receive any training. At the end of 8
sessions, post-test was performed from each of the three groups and the data
were analyzed by covariance analysis.The results showed that study instruction
skills (SQ4R) increased their academic self-efficacy (P <0.001) and Self Esteem
(P <0.001) in their students.Study skill (SQ4R) were effective in increasing selfefficacy and self-esteem among students, and it is recommended that teachers
and school counselors use these methods to increase students' self-efficacy and
self-esteem.
Keywords: study skill, (SQ4R), self steem, self efficacy, students.
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